Rawa Mazowiecka, dn. 10 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka do 2030 roku
przeprowadzonych w dniach 8 kwietnia – 12 maja 2022 roku
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych przy opracowaniu lokalnej strategii rozwoju
wynika z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.
Dz.U.2021 poz. 1057), zgodnie z którym projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii
rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi
partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2021 poz. 1372) rada gminy lub miasta, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram
opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityku rozwoju. Obowiązek
przeprowadzenia konsultacji społecznych strategii rozwoju określony jest uchwałą nr IX/59/15 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
Społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 4 września 2015 r. poz. 3439).
Dnia 30 września 2021 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę nr XXXII/278/21 w sprawie
przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji.
Procedura opracowania strategii rozwoju, jak i procedura konsultacji społecznych projektu
dokumentu, zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
ustawą o samorządzie gminnym oraz podjętymi uchwałami rady miasta, w trybie umożliwiającym
partycypację społeczną w procesach decyzyjnych i planistycznych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz.1057), w związku z Uchwałą Nr XXXII/278/21 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii
Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii oraz uchwałą nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódz.
z dnia 4 września 2015 r. poz. 3439), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zarządził przeprowadzenie
konsultacji społecznych. W Zarządzeniu Burmistrza nr 20/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030
podano termin ich trwania tj. okres od 8 kwietnia do 12 maja 2022 r. (35 dni).
Celem konsultacji było zapewnienie mieszkańcom możliwości uczestnictwa w ważnych dla miasta
sprawach oraz zebranie opinii i propozycji do projektu opracowanego dokumentu.
Konsultacje skierowano do mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka, lokalnych partnerów społecznych,
gospodarczych, w szczególności działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka organizacji
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pozarządowych, do sąsiednich gmin, w tym Gminy Rawa Mazowiecka, Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarządu
Powiatu Rawskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi
Rawskiej.
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zbierania uwag lub propozycji zmian oraz opinii,
z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka ws. przeprowadzenia konsultacji oraz w formie debaty publicznej z mieszkańcami
zorganizowanej w dn. 21 kwietnia 2022 r.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka do 2030 roku w wersji elektronicznej był
udostępniony
na
stronach
internetowych
www.bip.rawamazowiecka.pl
oraz
www.rawamazowiecka.pl, zaś w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
w biurze podawczym , w dniach i godzinach pracy urzędu, przez cały okres trwania konsultacji, a także
podczas otwartego spotkania z mieszkańcami w dn. 21 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 (sala Miejskiego
Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C).
Opinie/uwagi lub propozycje zmian do projektu strategii można było składać w terminie od 8 kwietnia
do 12 maja 2022 r. włącznie, w następujący sposób:
a) osobiście, w wersji papierowej do urny ulokowanej na parterze budynku Urzędu Miasta Rawa
Mazowiecka, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, przy biurze podawczym w godzinach pracy urzędu,
b) pocztą, na adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka z dopiskiem na kopercie "konsultacje społeczne w sprawie Strategii" (decydowała data
wpływu do urzędu),
c) pocztą elektroniczną na adres email: um@rawamazowiecka.pl (wpisując w tytule e-maila
„konsultacje społeczne w sprawie Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta
Rawa Mazowiecka/kb5177yoql/skrytka,
d) podczas spotkania otwartego z mieszkańcami zorganizowanego w dniu 21 kwietnia 2022 r. poprzez
wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go organizatorowi spotkania.
Informacja o toczących się konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju Miasta Rawa
Mazowiecka została rozpropagowana wieloma kanałami.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach m.in.:
•
•
•
•
•

zamieszczono na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl, na stronie BIP Urzędu
Miasta Rawa Mazowiecka, na profilu fb Miasta Rawa Mazowiecka;
skierowano do mieszkańców za pośrednictwem parafii z terenu miasta Rawa Mazowiecka;
skierowano do pracowników placówek oświatowych i rodziców uczniów za pośrednictwem
systemu „Rawska eOświata”;
przesłano do mediów lokalnych i regionalnych, a także dodatkowo zamieszczono obszerny
materiał w gazecie i portalu informacyjnym KochamRawe.pl (kwietniowe wydanie gazety);
przekazano w trakcie rozmowy z Burmistrzem Miasta na antenie Radia Victoria w dniu
7 kwietnia 2022 r.;
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•

wydrukowano i dostarczono do mieszkańców w formie ulotek (dystrybucja w urzędzie miasta
oraz przez Rawsko-Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, Rawskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, pracowników urzędu miasta).

Podsumowanie wyników przeprowadzonych konsultacji
W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych wpłynęły trzy uwagi od instytucji, tj. PGW Wody
Polskie, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Powiatu Rawskiego. Wypełniony formularz
składania uwag złożony przez PGW Wody Polskie dotyczył uzupełnień projektu strategii o kwestie
związane z powołaniem dodatkowych dokumentów odnoszących się do gospodarki wodnej.
PGW Wody Polskie zasugerowały:
• W projekcie należy wymienić także dokument planistyczny, o którym mowa w art. 315 pkt 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), tj. plan
przeciwdziałania skutkom suszy. Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy, ustalenia dokumentów
planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w strategii rozwoju
województwa, planach zagospodarowania województwa, strategii rozwoju gminy, strategii
rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Uwagę uwzględniono w dokumencie.
• Uwzględnienie w projekcie zagadnień dotyczących gospodarki wodnej na obszarze objętym
projektem strategii, tj. ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych, poprzez wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, np. nawożenie,
składowanie nawozów i kiszonek w pobliżu cieków.
Uwagę uwzględniono w dokumencie.
• Drugą ważną kwestią jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej
na terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, poprzez: prawidłowe użytkowanie rolnicze
gleb, prowadzenie prac przeciwerozyjnych, zalesianie, tworzenie stref buforowych wzdłuż
cieków, ochronę i odtwarzanie oczek wodnych i mokradeł, retencjonowanie wody w już
istniejących zbiornikach i rowach oraz zachęcanie do wykonania nowych zbiorników wodnych.
Wdrożenie tych działań możliwe jest poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów
w dokumentach planistycznych.
Uwagę uwzględniono w dokumencie.
• Zgodnie z Aktualizacją Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły na lata
2016-2021 (aPGW), którego obowiązywanie zostało wydłużone, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2368), działania wg aPGW przypisane do kompetencji poszczególnych podmiotów, które
mogą być istotne przy opracowaniu strategii rozwoju to:
a)działania realizowane przez gminę:
a.1 modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice,
a.2 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rawa Mazowiecka,
a.3 weryfikacja Programu ochrony środowiska dla gminy;
b)działania do realizowania przez właścicieli nieruchomości:
b.1 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących,
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b.2 regularny wywóz nieczystości płynnych,
b.3 budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
c) działania do realizowania przez właścicieli/użytkowników obiektów:
c.1 coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez
właściciela/użytkownika ujęcia,
c.2 realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania
odpadami.
Uwagę uwzględniono w dokumencie.
Ponadto w formie pisma wpłynęły opinie do projektu strategii rozwoju miasta od Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Zarządu Powiatu Rawskiego. Zarząd Powiatu Rawskiego
pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 i nie
wniósł uwag. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury bardzo wysoko oceniło przygotowany
dokument i również nie wniosło uwag.
W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych wpłynęły trzy uwagi do projektu strategii od
mieszkańców. Dwie z nich zostały wysłane w formie pisma drogą mailową, jedna została dostarczona
na formularzu zgłaszania uwag stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2022 Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022 r.
Pierwsza pisemna uwaga dotyczyła „nasilającego się w ostatnich latach trendu bardzo częstego
koszenia trawy bardzo hałaśliwym sprzętem oraz używania w sposób nieefektywny dmuchaw w celu
uzyskania mocno wątpliwego efektu estetycznego”. Wnioskodawca zaproponował podjęcie działań
mających na celu dbałość o komfort mieszkańców Rawy Mazowieckiej, znaczne ograniczenie
uciążliwego hałasu wywołanego przez kosiarki i dmuchawy oraz proekologiczne zasady
gospodarowania zielenią miejską.
Uwagę odrzucono. Nie jest to uwaga do strategii, a wniosek do bieżącego działania jednostki
samorządu terytorialnego. Wnioskujący otrzymał odpowiedź od wydziału merytorycznego urzędu
miasta.
Drugie pismo przesłane elektroniczne na adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka zawierało wysoką
ocenę projektu strategii rozwoju, a także stwierdzenie o kluczowym znaczeniu modernizacji dworca
autobusowego dla mieszkańców miasta jak i podniesienia atrakcyjności turystycznej. Zasugerowano,
aby w ramach modernizacji zasobów mieszkaniowych podjąć temat balkonów dostawnych, które
zwiększają energooszczędność, a także poprawiają estetykę i atrakcyjność zasobów mieszkaniowych.
W piśmie podkreślono również trafność i adekwatność zapisów projektu strategii Miasta Rawa
Mazowiecka.
Po przeanalizowaniu uwagi zostały uwzględnione w dokumencie.
Jeden wypełniony formularz składania uwag został złożony w urnie, w Urzędzie Miasta Rawa
Mazowiecka. Złożony formularz zamieszczono poniżej wraz z odniesieniem się do proponowanych
przez autora zapisów do projektu strategii rozwoju miasta.
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str.
strategii,
której
dotyczy
uwaga
lub
sugestia
4

JEST (obecna treść)

Proponowany zapis (nowa treść lub uwaga)

Rozpatrzenie
uwagi/sugestii

Desk, websearch

To samo, tylko po polsku.

uwzględniono

6

Proces osiedlania się cudzoziemców stanowi
wyzwanie dla procesów integracji społecznej
w mieście, w tym także dla systemu edukacji
(w zakresie integracji uczniów
cudzoziemskich)

częściowo
uwzględniono

6

Aktywność obywatelska w Rawie
Mazowieckiej wzrasta.

Cudzoziemcy w Rawie się nie integrują, nie ma
ani jednej płaszczyzny kontaktu z nimi. Nie
wiemy kim są, jaki mają potencjał,
wykształcenie, zainteresowania. Brak np.
internetowej platformy do komunikacji z
cudzoziemcami. Jeśli chodzi o integrację
uczniów cudzoziemskich, to niech finansują ją
ich kraje. Polakom na obczyźnie nikt nie robił
żadnych wygódek, a wręcz przeciwnie. My,
Polacy sami nie jesteśmy w stanie mieć
sprawnej służby zdrowia, opieki społecznej,
szkół, a z naszych pieniędzy finansujemy
narody, o których nie wiemy czy są naszymi
przyjaciółmi czy wrogami.
Wniosek jest fałszywy, na podstawie
niemiarodajnych danych. Na spotkania z
ciekawymi ludźmi w MDK przychodzi nie więcej
niż 5 osób z miasta plus władze (patrz
spotkanie z sędzią Tl<). Na odsłonięciu tablicy
Dmowskiego była garstka patriotów, co na
palcach jednej ręki można policzyć . plus
organizacje i władze, którym nie wypadało nie
być. Człowiek rawski to człowiek kołtun-tępak,
bez żadnej ambicji zdobywania wiedzy. To
bezmyślny leming, skażony propagandą z
mainstreamowych mediów, nie znający
języków obcych i nie szukający wiarygodnych
źródeł informacji. Jeżeli chodzi o aktywność
mieszkańców w budżecie obywatelskim, to jest
to moja aktywność, bo co roku zgłaszam
najwięcej projektów. I to od konkurencji
wymuszonej przeze mnie ta aktywność zależy.

odrzucono

Uzasadnienie i odniesienie do uwagi/sugestii

Uwzględniono dodając polskie nazwy rodzajów analiz
(m.in. analizę danych zastanych).
Uwaga częściowo uwzględniona w zakresie podkreślenia
wyzwania jakie stanowi napływ i osiedlanie się
cudzoziemców w Rawie Mazowieckiej.

Aktywność obywatelska w Rawie Mazowieckiej rośnie.
Mieszkańcy stają się coraz bardziej zaangażowani w
sprawy lokalne. Ich aktywność przejawia się nie tylko we
frekwencji wyborczej, ale przede wszystkim w
aktywnościach związanych z inicjatywą budżetu
obywatelskiego oraz w działalności rawskich organizacji
pozarządowych. Rozwój aktywności obywatelskiej
stymulowany jest przez uruchomienie inicjatywy budżetu
obywatelskiego, w tym ukierunkowanych obszarów jej
realizacji (m.in. obszar rewitalizacji wymagający wsparcia)
oraz uruchomienie Rawskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, które wspiera lokalne organizacje
pozarządowe. Przytoczone wnioski wynikają z analiz
przeprowadzonych dla potrzeb diagnozy na podstawie
danych dotyczących m.in. frekwencji wyborczych oraz
liczby organizacji pozarządowych. Patrz: Diagnoza Stanu
Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka dla potrzeb Strategii
Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030: s. 54-59
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7

Rozwój aktywności obywatelskiej
stymulowany jest przez uruchomienie
inicjatywy budżetu obywatelskiego, w tym
ukierunkowanych obszarów jej realizacji
(m.in. obszar rewitalizacji wymagający
wsparcia) oraz uruchomienie Rawskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, które
wspiera lokalne organizacje pozarządowe.
Konieczne wydaje się dalsze stymulowanie
rozwoju i promocja budżetu obywatelskiego
(w tym dedykowanego BO, np. zielony BO)
oraz szersze włączenie organizacji
pozarządowych w realizację zadań
publicznych.

7

Rawskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, które wspiera lokalne
organizacje pozarządowe.
Szczególne znaczenie w Rawie Mazowieckiej
mają organizacje pozarządowe zajmujące się
popularyzacją sportu.

7

7

Rawskie szkoły średnie charakteryzują się
wysokim poziomem nauczania,

Brak możliwości internetowego głosowania
czyni Rawę Mazowiecką cyfrowym
zaściankiem. Brak zdefiniowania mieszkańca
jako osoby zameldowanej w Rawie tworzy pole
do nadużyć, bo na podstawie oświadczenia to
ksiądz z sąsiedniego powiatu, czasowo
przebywający w Rawie u kochanki, może
zgodnie ze stanem faktycznym oświadczyć, że
jest mieszkańcem miasta. Zbieranie ręczne
głosów przez organizacje jest skandaliczne i
godzi w ustawę o ochronie danych osobowych.
Budżet obywatelski zawsze wygra organizacja,
która ma największą populację, a nie ta, której
projekt jest najlepszy i w najbardziej efektywny
sposób mógłby służyć społeczeństwu. To co w
dużych miastach jest zakazaną patologią, w
rawskim grajdole jest normą (zbieranie ręczne
głosów na ulicach i szkołach)
W Rawskim Centrum Organizacji
Pozarządowych nie można spożywać alkoholu.

częściowo
uwzględniono

Uwaga uwzględniona częściowo w szerszym kontekście
zapisów strategii dotyczących zwiększenia cyfryzacji
urzędu oraz minimalizowania wykluczenia cyfrowego.

odrzucono

Bez związku z zapisem w projekcie dokumentu.

Nie prawda. Konkursy są ogłaszane tylko dla
klubów sportowych i w wybranych
dyscyplinach sportu.
https://bip.rawamazowiecka.pl/3087.2021?
tresc=25129#plik 14693

częściowo
uwzględniono

Cele i kierunki działań sformułowane w projekcie strategii
uwzględniają działalność organizacji pozarządowych o
różnym profilu, w tym popularyzującym sport.

Może tak było dla roczników do 1970, kiedy
poziom nauczania był wysoki i nie trzeba było
chodzić na korepetycje, żeby dostać się na
studia. Obecnie korepetycje są nagminne, co
oznacza, że nauczyciele nie potrafią uczyć, albo
celowo źle uczą, żeby robić mamonę po
godzinach.

Programy współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi są corocznie konsultowane i uzupełniane
o nowe działania czy dyscypliny sportu proponowane
przez rawskie organizacje pozarządowe.

odrzucono

Patrz: Diagnoza Stanu Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
dla potrzeb Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
2030: s. 26-27 oraz 54-59
Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach
ogólnokształcących w latach 2009-2018 utrzymywała się
na poziomie od 94,6% w 2009 r. do 85,9% w 2014 r. co
dawało średnią zdawalność w okresie 10 letnim na
poziomie 89,7%. Była to najwyższa zdawalność w
porównaniu z miastami średniej wielkości województwa
łódzkiego i województwem łódzkim. W latach 2009-2013
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brak jest widocznej tendencji – zdawalność cechowała się
zmiennymi wartościami. Natomiast od 2014 r. widoczny
jest stały wzrost zdawalności egzaminów maturalnych – z
poziomu 85,9% do 92,8%. Wskazane dane świadczą o
wysokiej
jakości
nauczania
w
szkołach
ponadpodstawowych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka, co stanowi o dużej atrakcyjności placówek
edukacyjnych.

7

8

8

8

Trzeba jednak podkreślić, że liczba miejsc w
placówkach na terenie miasta jest wciąż
niewystarczająca w stosunku do liczby dzieci
oczekujących na przyjęcie
Na przestrzeni analizowanych ostatnich lat
widoczne jest zmniejszenie liczby rodzin oraz
liczby osób w tych rodzinach korzystających z
pomocy społecznej, w różnych jej aspektach,
co świadczy o poprawie sytuacji społecznej i
ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej.

Szansę na dynamizację procesów poprawy
jakości życia stwarza prowadzony proces
rewitalizacji centrum Rawy Mazowieckiej.
Efektem realizowanych działań w obszarze
rewitalizacji
(działań
miękkich
oraz
inwestycyjnych) jest m.in. większa liczba osób
objęta wsparciem dedykowanym, wzrost
aktywności obywatelskiej w obszarze
rewitalizacji
oraz
poprawa
jakości
infrastruktury społecznej.
Na znaczeniu zyskują nowoczesne branże
gospodarcze

Należy wprowadzić przepisy o pierwszeństwie
dla dzieci z polskich rodzin. Ukraińskie rodziny
niech płacą, albo niech płaci za nich rząd
komedianta.
Jedno z drugiego wcale nie wynika. Są to jakieś
fantazje humanistów z doktoratami czyli
pseudonaukowy bełkot.
Zmniejszenie liczby rodzin korzystających z
pomocy społecznej wynika z tego, że pijaki
zachlewają się na śmierć i ich populacja
zmniejsza się lawinowo. Jak się pisze takie
brednie, to wypadałoby załączyć badania z
dowodami.

odrzucono

Pokażcie mi choć jednego zrewitalizowanego
społecznie mieszkańca. Jakich atrybutów się
pozbył, a jakie nabył. Chętnie z nim zrobię
wywiad.

odrzucono

odrzucono

Patrz: Diagnoza Stanu Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
dla potrzeb Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
2030: s. 21-28
Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

Dane dotyczące sytuacji demograficznej i ekonomicznej
mieszkańców Rawy Mazowieckiej, a także dot.
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, liczby
rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w latach
2016-2020, a także dane dot. przyczyn przyznawania
pomocy społecznej wskazują, że sytuacja rawskich rodzin
w ostatnich latach uległa poprawie.
Patrz: Diagnoza Stanu Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
dla potrzeb Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka
2030: s. 29-40
Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

Poprawa jakości infrastruktury społecznej
polega na tym, że pijaki dostali ławki i stoliki na
PI. Piłsudskiego?
Proszę zdefiniować co to są „nowoczesne
branże gospodarcze", bo nie rozumiem takiego
bełkotu. Proszę wyspecyfikować, które branże

uwzględniono

Wprowadzono
definicję
nowoczesnych
branż
gospodarczych: m.in. nieruchomości, IT i telekomunikacji,
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są nowoczesne, a które nie.
9

„Podmioty te cechują się dobrą
gospodarczą i odpornością na
koniunkturalne.
„..."Wyzwaniem jest wzmacnianie
innowacyjnych i modernizacja
przedsiębiorstw. „

kondycją
wahania
zdolności
rawskich

9

Z
perspektywy
pracowników
Rawa
Mazowiecka charakteryzuje się dobrą
sytuacją na rynku pracy. Obserwujemy
bardzo niski poziom bezrobocia

9

Z drugiej jednak strony (perspektywy
pracodawców) w mieście występuje
nierównowaga na lokalnym rynku pracy popyt jest większy niż podaż,
ryzyko „braku rąk do pracy"

9

9

10

Niewykorzystanym w pełni
zasobem Rawy Mazowieckiej jest potencjał
turystyczny.
W tym kontekście ważna staje się także
współpraca z różnymi podmiotami (w tym
przedsiębiorcami) działającymi na rzecz i w
branży turystycznej

Proszę zdefiniować co to są „zdolności
innowacyjne". Wiele projektów w konkursach
NGO odpada, bo urzędasy wymyśliły sobie
punktację za wyimaginowane „innowacje". W
praktyce oznacza to, że jeżeli firma pomaga
staruszkom, prowadząc dla nich domowe
hospicjum, to nie jest innowacyjna i dostaje
zero punktów, a jak firma robi to samo, tylko z
pracownikami w bikini, jeżdżącymi z tabletami
na hulajnogach, to już jest innowacyjna.
Stuknijcie się w głowę z tą innowacyjnością.
W Rawie nie ma rynku pracy. Jeśli jest to gdzie?
Chcę go obejrzeć. Oferty, które się pojawiają w
prasie i mediach społecznościowych nie
zawierają
wynagrodzenia
i
zakresu
obowiązków. W porównaniu z ofertami pracy w
Wielkiej
Brytanii,
to
jesteśmy
oazą
pracodawczych cwaniaków, a nie oferentami
pracy. Na facebooku od lat ciągle te same osoby
próbujące złapać jakąkolwiek fuchę. A jak już
taka się pojawi, to pracodawcy stawiają
wyimaginowane wymagania.
Pracodawca nie szuka pracy, więc jakie może
mieć pojęcie o rynku pracy? Czy wy się na czymś
w ogóle znacie?

częściowo
uwzględniono

przemysł 4.0, technologia 5G, biogospodarka (zgodnie ze
SRWŁ 2030).
Wprowadzono
definicję
zdolności
innowacyjnej
przedsiębiorstw, która odnosi się do możliwości
dokonania przez nie istotnych modyfikacji i ulepszeń
istniejących technologii oraz tworzenia nowych.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

Proszę nie sterować wolnym rynkiem.
Ponoszenie ryzyka prowadzenia działalności
gospodarczej to nie wasz problem.
Lokomotywą zmian i głową z pomysłami jest
dyr. Osir. Reszta nie robi kompletnie nic.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

Od dwóch lat jestem przedstawicielem
reprezentującym stowarzyszenie działające na
rzecz i w branży turystycznej.
Przez dwa lata nikt z władz samorządowych nie
zaprosił mnie na żadne spotkanie w związku z tą
problematyką.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a informacja od
zgłaszającego dla lokalnych władz samorządowych.
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10

10

Dla
pełnego
wykorzystania
atutów
rozwojowych (w tym wynikających z
położenia
miasta)
konieczne
jest
zintensyfikowanie
współpracy
międzygminnej, w tym szczególnie z gminami
w ramach powiatu oraz gminą wiejską
otaczającą miasto.
Dużym impulsem rozwojowym dla miasta
powinna być rozbudowa kolejowego układu
komunikacyjnego w woj. łódzkim (m.in.
budowa nowej linii kolejowej łączącej Rawę
Mazowiecką ze Skierniewicami zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030).

Szybko postępująca informatyzacja życia i
gospodarki (m.in. pod wpływem pandemii
Covid 19) spowodowała rosnącą presję na
poprawę dostępności i rozwój kompetencji
cyfrowych. Ten zyskujący na znaczeniu w
ostatnich dwóch latach trend, z jednej strony
otwiera możliwości dla rozwoju nowych

Poprosić wójta gminy Głuchów, aby
wyasfaltował swoją część drogi WilkowiceMichowice.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii.

Uważam budowanie takich kolejowych
wyrostków robaczkowych typu Rawa Skierniewice za wyjątkowo nieudaczny pomysł.
Do Skierniewic każdy jest w stanie dojechać
samochodem w 20 minut, busem w 35 minut, a
rowerem w ciągu dwóch godzin. Brak propozycji
dalszego rozwoju tej linii świadczy, że jest to
urzędnicze idee fixe.
Mój pomysł to linia szybkiej kolei łącząca
Koluszki, Rawę Mazowiecką, Nowe Miasto,
Radom.

odrzucono

Strategia rozwoju woj. łódzkiego 2030 wskazuje:

Opieranie perspektywy rozwoju na jednym z
narzędzi wprowadzania globalnej dyktatury
elektronicznej jest skandaliczne.

3.3.2. Włączenie w system szybkich połączeń kolejowych
i zwiększenie dostępności kolejowej województwa,
m.in. poprzez:
- budowę i rozbudowę linii kolejowych stanowiących ciągi
doprowadzające do Centralnego Portu Komunikacyjnego,
w tym m.in. budowę nowej linii kolei dużych prędkości
Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny – Łódź –
Wrocław/Poznań, umożliwiającej prowadzenie szybkiego
ruchu regionalnego,

odrzucono

- rozwój kluczowych elementów układu kolejowego, w
tym m.in. wspieranie: poprawy parametrów technicznych
istniejących linii kolejowych (np. elektryfikacji linii,
eliminacji „wąskich gardeł”); budowy nowych linii
kolejowych (np. Bełchatów – Wieluń, Łódź – Piotrków
Trybunalski / Bełchatów, Skierniewice – Rawa
Mazowiecka); budowy i modernizacji infrastruktury
punktowej (np. stacji i przystanków kolejowych oraz
przejazdów drogowo-kolejowych, w tym realizacja
rozwiązań bezkolizyjnych); wdrażania inteligentnych
systemów transportowych (np. ERTMS226).
Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.
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sektorów gospodarczych, z drugiej zaś
wywiera presję i wymusza rozwój nowych
kompetencji i usług w sektorze publicznym
Rawa Mazowiecka, w skali województwa,
charakteryzuje się najwyższymi walorami
urbanistycznymi o genezie średniowiecznej
(SRWŁ 2030, 2021). Posiada bogaty potencjał
przyrodniczy oraz kulturowy tj. unikatowe
dziedzictwo historyczne, które współtworzą
specyficzny
klimat
miasta
(układ
przestrzenny, obiekty historyczne, zabytkowy
park miejski, dolina rzeki Rawki). Znajdują się
tutaj obiekty i obszary o szczególnym
znaczeniu dla krajobrazu kulturowego i
tożsamości miasta i regionu łódzkiego.
Niezbędne są dalsze działania w kierunku
ochrony
potencjału
kulturowego
i
przyrodniczego miasta oraz edukacji,
upowszechniania i promocji jego potencjału.
Niebieską infrastrukturę w mieście tworzą
rzeki: Rawka i Rylka oraz dwa zbiorniki wód
powierzchniowych - Dolna i Tatar. Dla
budowania potencjału adaptacji miasta do
zmian
klimatu
tj.
przeciwdziałania
podtopieniom i powodziom, neutralizacji fal
upałów i miejskiej wyspy ciepła, istotne jest
połączenie zbiorników oraz działania z
zakresu błękitno- zielonej infrastruktury
(programy, granty, projekty miejskie).
Podjęcie tego typu działań wraz z rozwojem
infrastruktury rekreacyjnej wzmocni też
potencjał turystyczny miasta i wydatnie
przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców.

Na zamku nie ma żadnych, STAŁYCH atrakcji. Są
organizowane różne imprezy, ale na stałe
oprócz okresowego, letniego zwiedzania baszty
nie ma nic.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

odrzucono

Niebieska infrastruktura jest ona obecnie uważana za
kluczową dla miast. Ma istotne znaczenie dla adaptacji do
zmian klimatu. Można porównać climcities dla miast
małych. https://climcities.ios.gov.pl/

Rawska Fara to kolejny skandal. Za pieniądze
publiczne stworzono kawiarnię, która jest
czynna od wielkiego dzwonu- głównie dla
księdza i jego wiernych, chcących poplotkować
po mszy.

Stek bzdur.
Proszę wykazać zależność między połączeniem
zbiorników a zwiększeniem możliwości
zapobiegania powodziom i przesłać mi na
maila. Chętnie je skrytykuję. Rawa nie ma
żadnego systemu zapobiegania powodziom.
Działki zalewane są regularnie, a władze miasta
mają to w głębokim poważaniu.
Są ciągłe przepychanki kto jest odpowiedzialny
za spuszczanie wody z zalewu - czy Osir czy
Wody Polskie. Ostatecznie powodzie jak były
tak są. Jedyną skuteczną metodą walki z
powodziami
jest
stworzenie
strony
internetowej
z
wizerunkiem
osoby
odpowiedzialnej za ten stan rzeczy wraz ze
wzorem pozwu o odszkodowanie.
Co do jakości życia. To są mieszkańcy, którzy
nie lubią wody i wasze pomysły ich ani parzą,
ani ziębią.

Ponadto warto zauważać, że wpływ wody na jakość życia
nie wynika tylko z jej funkcji rekreacyjnej i turystycznej,
ale także z jej funkcji klimatotwórczych (w wymiarze
lokalnym).
Projekt połączenia zbiorników Tatar i Dolna jest
strategiczną
inwestycją
zapisaną
w
„Planie
przeciwdziałania skutkom suszy” (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.):
„Zwiększenie
możliwości
retencyjnych
oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych
Rawy Mazowieckiej Etap II – Połączenie zbiorników
TATAR i DOLNA na rzece Rawce w Rawie Mazowieckiej w
jeden zbiornik.” Znalezienie się tej inwestycji w
dokumencie krajowym, podkreśla jej wagę
dla
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W mieście w ostatnich latach sukcesywnie
wzrasta długość dróg rowerowych. Konieczna
jest ich dalsza rozbudowa i ich integracja (w
ujęciu zarówno wewnętrznym jak i lokalnym
czy regionalnym), rozwój elementów
infrastruktury towarzyszącej oraz poprawa
bezpieczeństwa zarówno dróg rowerowych,
jak i pieszych m.in. poprzez doświetlenie
skrzyżowań komunikacyjnych.

Bzdura i kłamstwo. Oprócz jednej jedynej
ścieżki rowerowej wybudowanej w ciągu
ostatnich lat, łączącej Osiedle Sójcze Wzgórze z
Parkiem Miejskim, nie wybudowano NIC!

odrzucono

strategicznych działań związanych z gospodarowaniem
zasobami wodnymi.
W Rawie Mazowieckiej są następujące ciągi rowerowe i
pieszo-rowerowe:
1.
Ścieżka rowerowa łącząca park miejski
usytuowany w centrum Miasta, przy ulicy Fawornej z
tamą na Zalewie Tatar;
2.
Ciąg
pieszo-rowerowy
wzdłuż
ul.
Mszczonowskiej;
3.
Ciąg pieszo-rowerowy po obu stronach ul.
Mszczonowskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza
Wielkiego poprzez rondo do kolejki wąskotorowej;
4.
Ścieżka rowerowa dwukierunkowa na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską do Zalewu Tatar;
5.
Odcinek ścieżki rowerowej dwukierunkowej w
obrębie skrzyżowania ul. Tomaszowskiej i Katowickiej;
6.
Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ulicy
Targowej;

Urzędowi Miasta nawet nie chce się naprawiać
stacji do naprawy rowerów.
Stacja przy kościele 0. Pasjonistów już drugi rok
bez pompki.

Ponadto w ostatnich latach (2018-2020) powstały:
1.
Ciąg pieszo-rowerowy przebiegający przez
zabytkowy park miejski;
2.
Ścieżka pieszo - rowerowa na odcinku od ul.
Łowickiej do ul. Mszczonowskiej z rozgałęzieniem do ul.
Sobieskiego;

12

Powyższa tendencja oraz wzrastające koszty
energii elektrycznej może powodować
znaczne
obciążenia
dla
budżetów
gospodarstw domowych oraz wzrost
poziomu "ubóstwa
energetycznego"

Brak programów osłonowych
przeciwdziałających ubóstwu energetycznemu.

odrzucono

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w projekcie
strategii jednym z kluczowych kierunków działań
wskazanych do realizacji w najbliższych latach jest
„Rozwój ścieżek rowerowych i ich integracja z
zewnętrznym układem komunikacyjnym (cel III.3.)
Jako ogólnopolski program osłonowy funkcjonuje
dodatek energetyczny, który jest przyznawany w oparciu
o ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów kryteria.
Rozpatrywanie wniosków i wypłata dodatków
energetycznych jest zadaniem zleconym gminie. Zadanie
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Warto zauważyć, że miasto „powoli zbliża się
do wypełnienia". Praktycznie wszystkie
tereny wskazywane jako inwestycyjne są
sukcesywnie zabudowywane.

Nazwijmy to po imieniu - rabunkową
wyprzedażą. Coś na zasadzie prostytutki, która
sprzedaje swoje ciało, żeby mieć na życie. Tak
samo miasto, sprzedaje wszystko, żeby załatać
dziurę budżetową. Urząd nie monitoruje
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, nie
wspiera ich, tylko sprzedaje to co ma.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

15

ekoinnowacyjne rozwiązania inwestycyjne

Co to takiego? Autobusy elektryczne, których
akumulatorów nie ma jak utylizować?

uwzględniono

15

Budowa węzła komunikacji zbiorowej –
centrum przesiadkowego pozwoli na
zwiększenie dostępności komunikacyjnej
wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawi
standard podróżowania

Kilkakrotnie
zabiegałem
u
wszelakich
burmistrzów, żeby teren obecnego przystanku
PKS został wykupiony przez Miasto i żeby
stworzyć tam dworzec interpolarny komunikacji
międzymiastowej, miejskiej, taxi i samochodów
podróżujących.

odrzucono

Dodano wyjaśnienie dot. ekoinnowacyjnych rozwiązań.
Ekoinnowacyjne rozwiązania inwestycyjne w zakresie
zrównoważonego transportu miejskiego dotyczą m.in.
inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej, rozwoju
mikromobilności (np. rowery, hulajnogi) oraz
elektromobilności (np. pojazdy elektryczne), parkingów
ograniczających spływ powierzchniowy (parkingi ażurowe
etc.).
Nie jest to uwaga do strategii, a informacja od
zgłaszającego dla lokalnych władz samorządowych.

Rawa Mazowiecka, stanowić może ważny
ośrodek wsparcia dla funkcji rozwijanych w
terenach wiejskich. Ponadto z perspektywy
Rawy ważne będą również działania związane
z m.in.: rozwojem turystyki aktywnej,
wspieraniem bazy turystycznej, rozbudową
szlaków turystycznych i infrastruktury
rowerowej, budowaniem zintegrowanych
produktów turystycznych opartych na
walorach kulturowych i przyrodniczokrajobrazowych oraz kultywowaniu tradycji.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, będąca
centralnym miastem rzeki Rawki nie jest
członkiem stowarzyszenia LGD Kraina Rawki.
Nie jest możliwe więc uczestnictwo
stowarzyszeń zarejestrowanych w mieście w
grantach Krainy Rawki, w celu realizacji
projektów wzdłuż rzeki Rawki od źródeł aż do
ujścia.
Poza tym:
Lokale gminy Rawa Mazowiecka takie jak GOK
w Matyldowie, Świetlica w Dziurdziołach,
Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach
nie są dostępne bezpłatnie dla organizacji NON
PROFIT z Rawy Mazowieckiej.

odrzucono

15

Zapisy strategii wskazują w celu III.4 m.in. „Rozwój układu
drogowego oraz budowę węzła komunikacji zbiorowej –
centrum przesiadkowego i jego integrację z zewnętrznym
systemem komunikacyjnym”.
Nie jest to uwaga do projektu strategii, ale informacja dla
władz miasta.
Zapisy w strategii wskazują w celu I.4 m.in. „ Rozwój
współpracy z gminami sąsiednimi i samorządem
powiatowym” oraz „”Koordynację i integrację współpracy
organizacji pozarządowych”.

A przecież ich budowa została sfinansowana z
publicznych pieniędzy. To miasto to jest inna

12
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Polska i wieś to jest inna Polska?
15

Dodatkowo, jako partnera w wewnętrznych
(wojewódzkich)
kierunkach
powiązań
funkcjonalnych dla Rawy wskazuje się Miasto
Skierniewice.
Niska atrakcyjność usług czasu wolnego dla
różnych grup społecznych, w tym szczególnie
dla młodzieży i seniorów;

Mam gdzieś Skierniewice. Chcę powiązań z
miastem wojewódzkim czyli z Łodzią.

odrzucono

Nie jest to uwaga do strategii, a opinia zgłaszającego.

A przedszkola na wzór kanadyjski gdzie
seniorzy opiekują się dziećmi nie chciał nikt
stworzyć.

Kwestie zakładania i prowadzenia przedszkoli regulują
przepisy prawa oświatowego.

16

Zalew Tatar - brak oferty pozasezonowej, a w
sezonie nie w pełni atrakcyjna oferta dla
młodzieży;

Oferty pozasezonowej nie ma w ogóle. Nie
tylko na Zalewie Tatar.

nie ujęto ze
względu na
charakter
dokumentu jakim
jest Strategia
uwzględniono

20

W 2030 roku Miasto Rawa Mazowiecka jest
znaczącym ośrodkiem ponadlokalnym, który
definiują:
- aktywni i dumni Mieszkańcy - budujący
sukces dzięki zaangażowaniu, dumni z
miejsca zamieszkania, co pozwala budować
tożsamość lokalną i sprawia, że każdy czuje
się tu „u siebie"
- prężne podmioty gospodarcze - stanowiące
o dynamicznym rozwoju
- nowoczesne i innowacyjne usługi dostępne
dla różnych użytkowników miasta
- atrakcyjne przestrzenie eksponujące bogate
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz
gwarantujące bezpieczeństwo publiczne i
ekologiczne
- bogata i dostosowana do potrzeb
infrastruktura społeczna i techniczna –
gwarantująca zintegrowany i zrównoważony
rozwój
Rozwój terenów rekreacyjnych (m.in.
budowa zbiornika retencyjnego z funkcjami
rekreacyjnymi na rzece Rylce);
silver economy

„Planowanie jest to złudzenie, że można
kontrolować przyszłość" - Zenon Komar.

nie ujęto ze
względu na
charakter
dokumentu jakim
jest Strategia

Można wskazać wiele cytatów, które odnoszą się do tego,
że planowanie jest potrzebne i ma głęboki sens.

Można było to zrobić między S8, a ulicą
Targową.

odrzucono

Strategia nie odnosi się do lokalizacji zbiorników
retencyjnych.

Proponuję zrobienie ankiety ilu emerytów
rozumie co znaczy angielski zwrot silver

uwzględniono

Uwzględniono wprowadzając polski odpowiednik ang.
zwrotu silver economy oraz definicję zagadnienia.

16

24

25

Uwaga potwierdza zapis w projekcie strategii.
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economy.
25

Rozwój ekoinnowacji technologicznych,
procesowych i produktowych w zakresie
gospodarki odpadami (m.in. modernizacja i
rozwój ZGO Pukinin);

Ścieżki edukacyjne w ZGO Pukinin jak i w
oczyszczalni ścieków nie są publicznie
dostępne dla przypadkowych turystów.

odrzucono

Zapis w dokumencie dotyczy wdrażania nowoczesnych
linii technologicznych oraz procesów z zakresu GOZ.

55

przeciwdziałanie depopulacji,

Żadne rządowe programy wspomagające liczbę
narodzin nie poprawiły sytuacji.
Jedyne co może poprawić chęć do rozmnażania
się to wyłączenie elektryczności.

nie ujęto ze
względu na
charakter
dokumentu jakim
jest Strategia

Opinia zgłaszającego.
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W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej podczas
którego zaprezentowano główne założenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030.
W celu informacyjno-edukacyjnym omówiono czym jest strategia rozwoju i jakie ma zadanie, a także
zaprezentowano cały proces opracowania dokumentu od części analitycznej (diagnozy), aż po obecny
jej kształt wraz z częścią strategiczną dotyczącą celów strategicznych i operacyjnych rozwoju miasta.
Następnie rozpoczęto dyskusję publiczną dotyczącą projektu dokumentu. Po serii pytań odnoszących
się m.in. do wskazania szczegółowych zapisów dokumentu, zaprezentowano kierunki działań, będące
uszczegółowieniem zapisów celów. Podkreślono podczas prezentacji, że Strategia - ze względu na jej
charakter i wytyczne ustawowe określające zawartość i sposób jej opracowania - nie zawiera bardziej
precyzyjnych zapisów (np. konkretnych projektów, listy inwestycji, czy listy działań, dokładnych
terminów ich realizacji).
Wśród głównych tematów poruszanych w dyskusji były sprawy bieżące dotyczące remontów dróg
i wynikających z nich problemów komunikacyjnych miasta. Podjęto też tematykę współpracy
organizacji pozarządowych działających w branży turystycznej, a także kwestię aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, planów miejscowych w zakresie
rozwoju terenów o przeznaczeniu turystyczno-rekreacyjnym, jednak tematy te nie były bezpośrednio
związane z projektem strategii rozwoju.
Natomiast w toku dyskusji wokół zapisów projektu strategii ustalono, że zostaną doprecyzowane
zapisy odnoszące się do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Ponadto, jak wnioskowali obecni na
spotkaniu, podkreślona została także rola dziedzictwa niematerialnego w kształtowaniu tożsamości
lokalnej. Zgłoszone uwagi do projektu dokumentu zostały w tym zakresie uwzględnione.
Wśród pytań i uwag dotyczących projektu strategii pojawiły się też pytania dotyczące procesu
partycypacji oraz udziału interesariuszy w opracowaniu dokumentu. Wyjaśniono, że obecny (trwający)
proces konsultacji jest elementem szerszego procesu angażowania mieszkańców w sprawy miasta,
a jednocześnie są to konsultacje określone zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U.2021
poz. 1057), uchwały Rady Miasta z 30 września 2021 roku nr XXXII/278/21 w sprawie przystąpienia do
opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji oraz w związku
z uchwałą nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Przepisy prawa wskazują podstawowy zakres
i formy konsultacji, które Miasto powinno przeprowadzić.
W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok. 50 uczestników. W trakcie tego spotkania dostępne były
formularze zgłaszania uwag oraz projekt strategii rozwoju miasta.
Metodologia opracowania projektu strategii rozwoju, przyjęta przez Miasto i Wykonawcę, oparta
została o szerokie zaangażowanie różnych interesariuszy w cały proces. I tak już na początkowym
etapie prac, w okresie od stycznia do marca 2022 r. odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli
organizacji pozarządowych, instytucji kultury, sportu, przedsiębiorców, seniorów (Miejska Rada
Seniorów), młodzieży (Młodzieżowa Rada Miasta), radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Mimo
trwającej epidemii koronawirusa, która mocno ograniczała możliwości bezpośredniego kontaktu
i pracy zespołowej, metoda warsztatowa okazała się skutecznym narzędziem wykorzystanym przez
ekspertów i zespół ds. strategii na etapie formułowania wizji, celów i kierunków działań strategicznych.
15
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Element partycypacji w formie ankiety online skierowanej do mieszkańców Rawy Mazowieckiej
wystąpił też na etapie przygotowania diagnozy stanu rozwoju miasta, z której wnioski stały się punktem
wyjścia do prac nad samą strategią.

Podziękowanie
Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania projektu strategii rozwoju Rawy Mazowieckiej,
a w szczególności mieszkańcom biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu,
składam serdeczne podziękowania i zapraszam do współpracy przy kolejnych inicjatywach
podejmowanych przez rawski samorząd.

Piotr Irla
Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka
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